กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
สนับสนุน จาก คุณอรุณี ภู่สกุล เจ้าของร้านไก่ทอง ออริจินัล, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๖ และผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่ น ที่ ๕๗ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ผู้ แ ทนกรมแพทย์ ท หารอากาศ เพื่ อ น าไปมอบให้ แ ก่
มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
และโรงพยาบาลสนามกองทั พ อากาศ (ดอนเมื อ ง) เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ข่าวประจาวัน ทอ.
หน้า ๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่
(Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม ๑๙ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนาม ให้แก่
โรงพยาบาลสนาม จานวน ๑๙ แห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวงกว้างในขณะนี้
ทาให้มีผู้ป่วยจานวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจานวนมาก จึงมีความจาเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอด
ให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต
จากเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดลง จะนาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนทีพ่ ระราชทานนี้
ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่าย และนาออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไป
โรงพยาบาลสนาม จานวน ๑๙ แห่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital)
พร้อมระบบ AI ได้แก่
๑. โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
๒. โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลบางขุนเทียน)
๓. โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (ส่วนโรงพยาบาลลาดกระบัง)
๔. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์
๕. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ ๑ บางบอน (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์)
๖. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ ๒ บางกอกอารีน่า หนองจอก (โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์)
๗. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๘. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาจันทรุเบกษา ดอนเมือง (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
๙. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑๐. โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลชลบุรี (โรงพยาบาลชลบุรี)
๑๑. โรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสมุทรสาคร)
๑๒. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬา ๗๐๐ ปี เขียงใหม่ (โรงพยาบาลนครพิงค์)
๑๓. โรงพยาบาลสนามสนามกีฬาบางมด (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)\
๑๔. โรงพยาบาลสนามอาคารชาติ ชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิ มพระเกี ยรติ ๘๐ พรรษา (โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา)
๑๕. โรงพยาบาลสนามระยอง (โรงพยาบาลระยอง)
๑๖. โรงพยาบาลสนาม ทอ รร การบินกาแพงแสน (โรงพยาบาลจันทรุเบกษา)
๑๗. โรงพยาบาลสนามปากเกร็ด (โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี)
๑๘. โรงพยาบาลสนามขอนแก่น (โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)
๑๙. โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หน้า ๓

“กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”

กองทัพอากาศ โดยหน่วยขึ้นตรง ณ ที่ตั้งดอนเมือง และ กองบินต่างจังหวัด นาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจ าการ ร่ ว มกิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ในโครงการ "กองทั พ อากาศร่ ว มใจบริ จ าคโลหิ ต แก้ วิ ก ฤติ
โลหิตขาดแคลนช่วยสภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ทาให้จานวนผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นอย่างมาก
เป็นผลมาจากประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการเดินทาง การทากิจกรรมนอกเคหะสถานประกอบกับหลายหน่วยงาน
ให้พนักงานท างานจากที่บ้านหรือกัก ตัวเอง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมจึง ทาให้ขาดผู้บริจาคโลหิตส่งผลให้โรงพยาบาล
ทุกแห่งมีโลหิตในปริมาณไม่เพียงพอในการผ่าตัดและรักษาผู้ป่วยถือเป็นวิกฤติทั่วประเทศ

ข่าวประจาวัน ทอ.

หน้า ๔
ตรวจรับเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR)

พลอากาศเอก สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ ( ASR)
ณ โรงเรียนการบินตามโครงการจัดซื้อเรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) กับ บริษัท ดีเฟ้นเทค จากัด โดยมี
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน
จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๗ ประชุมหารือกับสาธารณสุขอาเภอพุนพินเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นาวาอากาศเอก พุท ธพงศ์ ผลชีวิ น ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมประชุมหารือกับ นายสมโชค พูลสุข สาธารณสุข
อาเภอพุนพิน และคณะ เพื่อรับทราบสถานการณ์ แนวทางและข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน/ยับยั้งการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗

ข่าวบริการ
- กาหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท ศตพรรษ รัตนะ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐
ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
www.rtaf.mi.th

